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हाम्रो भन्न ु

 नेपालको संवविानको िारा २७ िा प्रत्र्ाभतू एवं िारा 28 िा व्र्वशस्ित सूचनाको हकलाई संरक्षण 
गनि सूचनाको हकसम्बन्िी ऐन, 2064 को दफा ५(४) र मनर्िावल , 2065 िा प्रत्रे्क सावििमनक 
मनकार्ले सावििमनक सरोकार एवं गमतववमिहरूको वववरण प्रत्रे्क ३/3 िवहनािा तोवकएका वववरणहरू 
सिावेश गर  प्रकाशन गनुिपने व्र्वस्िा छ । सूचनाको हकसम्बन्िी ऐन, 2064 को दफा 5(3) तिा 
मनर्िावल , 2065 को मनर्ि ३ ले व्र्वस्िा गरेका ववमभन्न शशर्िक बिोशििका सूचनाहरू आि नागररकको 
ससूुशचत हनुे हकलाई ध्र्ानिा राख्दै नागररकले िाग नगरे पमन आफ्नो मनकार्को िवाफदेवहता, पारदशशिता र 
ववश्वसनीर्ताका लामग मनर्मित रुपिा वववरण स्वतिः प्रकाशशत (Proactive Disclosure) गनुिपने ववश्वव्र्ापी 
िान्र्ता हो ।  

 र्सका अलावा नपेालको संवविानिा प्रत्रे्क नागररकलाई सावििमनक सरोकारको सूचना िाग्ने र 
पाउने हकको व्र्वस्िा गरेको तिा ववश्वव्र्ापी िानव अमिकार घोर्णापत्र, 1948 को िारा 19 िा प्रत्रे्क 
व्र्शिलाई सूचना िाग्ने, पाउने र प्रवाह गने हकको व्र्वस्िा गरेकोले सूचनाको स्विःस्फुति प्रवाहलाई बढावा 
ददन ुवाञ्छनीर् हनु आउँछ । 

 र्वह िान्र्तालाई िध्र्निर गदै र्स शिल्ला प्रशासन कार्ािलर्, डोट ले र्सअशघ झैँ 207७कामतिक, 
िंमसर र पौर् िवहनािा भए गरेका स्वतिः प्रकाशन गनि मिल्ने सम्पूणि गमतववमिहरूको वववरण प्रकाशशत गरेको 
छ । र्स कार्ािलर्सँग सम्बशन्ित आफ्नो व्र्शिगत एवं आि नागररकको सरोकारका कुनै पमन ववर्र्का 
सूचना आवश्र्क परेिा र्स शिल्ला प्रशासन कार्ािलर्, डोट िा सम्पकि  गनुिहनु आि नागररकहरूलाई हाददिक 
आग्रह गदिछौँ । सािै नागररकहरूले पमन आफ्नो ससूुशचत हनुे हकको प्रर्ोग गदै साविनशिक मनकार्हरूलाई 
पारदशी र िवाफदेवह बनाउनको लामग सहर्ोग गनि अनरुोि गदिछौँ । 

मिमतिः 207८ कामतिक । 
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1. कार्ािलर्को पररचर् र कार्िक्षते्र :   

शिल्ला प्रशासन कार्ािलर् नेपाल सरकारको गहृ प्रशासन अन्तरगत शिल्ला शस्ित िखु्र् प्रशासमनक मनकार्     

हो । स्िानीर् प्रशासनलाई ववकेशन्ित प्रशासन व्र्वस्िा अनरुुप सञ्चालन गनि तिा शाशन्त र व्र्वस्िालाई प्रभावकार  
रुपिा सञ्चालन गनिस्िानीर् प्रशासन ऐन, २०२८ लागू भै उिऐनको दफा ५ले शिल्लाको सािान्र् प्रशासन सञ्चालन 
गनि प्रत्रे्क शिल्लािा एउटा शिल्ला प्रशासन कार्ािलर् रहने व्र्वस्िा गरे अनसुार डोट  शिल्लाको शाशन्त सरुक्षा, 
अिनचर्न कार्ि गनि तिा शिल्लाशस्ित अन्र् कार्ािलर्हरूसँग सिन्वर्कार  भमूिका मनवािह गदै ववकास तिा सशुासन 
कार्ि गने शिम्िेवार का साि डोट  शिल्लािा पमन शिल्ला प्रशासन कार्ािलर्को स्िापनाभएको हो । हालर्ो कार्ािलर् 
ददपार्ल मसलगढ  नगरपामलकाको वडा नं. ६, मसलगढ िा अवशस्ित छ । 

िूलतिः र्स कार्ािलर्ले नेपाल सरकार कार्िववभािन मनर्िावल , 2074 ले मनददिष्ट गरेका गहृ प्रशासनका 
अमिकारके्षत्र मभत्र रहेर काि गदै आएको छ । िसिा संघ, प्रदेश र स्िानीर् तहहरूबीच सिन्वर् र सरुक्षा प्रबन्ि, 
अपराि रोकिाि तिा मनर्न्त्रण, दैमनक रुपिा मनर्िानसुार नागररकता र राहदानी ववतरण, हातहमतर्ार तिा 
खरखिाना, सावििमनक सम्पशिको संरक्षण, िवुािन्र् विर्ाकलापहरूको मनर्न्त्रण, लागू और्ि मनर्न्त्रण, ववपद् 
व्र्वस्िापन, अत्र्ावश्र्क वस्त ुतिा सेवाको आपूमति तिा बिार अनगुिन, सरकार  सवार  सािनको सिशुचत प्रर्ोगको 
व्र्वस्िा मिलाउने र अन्र् आकशस्िक सम्पूणि कार्िहरू सम्पादन गदै आएको छ । 

कार्ािलर्को पूविइमतहास केलाउँदा१३ औ ँशताव्द मतर मनरञ्जन िल्लद्धारा स्िावपत डोट  राज्र् वव.सं.१८४६िा 
गोखािल  फौिबाट पराशित हनु ु पूविसम्ि शशिशाल  राज्र्को रुपिा रहेको देशखन्छ । गोखािल  फौिसगँको परािर् 
पश्चात ्नेपाल राज्र्िा मिमसन पगेुको केन्िबाट प्रशामसतहुँदा सिेतर्स के्षत्रको िूख्र् प्रशासमनककेन्िका रुपिा २००७ 
सालपूविसम्ि राणाकाल न सिर्िा पशश्चि किाशण्डङ िनेलद्धारा प्रशामसत र २००७ सालपमछ िलुकुिा आन्तररक 
व्र्वस्िा सञ्चालनका लामग पवहलो पटक केन्ििा गहृ िन्त्रालर् िातहत गौडा/गोश्वारा र िूख्र् प्रशासकीर् अमिकार को 
रुपिा बडाहावकिको व्र्वस्िा भए बिोशििडोट  गौँडाकोरुपिा पररवमतित भई पररवमतित भमूिका अनरुुप कार्िसम्पादन 
हुँदै आएको मिर्ो । 

२०१७ सालको पररवतिन र २०१८ सालिा िलुकुलाई १४ अञ्चल ७५ शिल्लािा ववभािन गरेपश्चात ्
डोट सेती अञ्चलकोछुटै्ट शिल्लाको रुपिारहेको र शिल्ला पञ्चार्त कार्ािलर्को नािबाट सेवा प्रवाह गरेको पाइन्छ।िनु 
सिर्देशख िखु्र् प्रशासमनक अमिकार को रुपिा प्रिखु शिल्ला अमिकार  रहने व्र्वस्िा भै हालसम्ि पमन कार्ि छ । 

२०३७ सालिा शिल्ला कार्ािलर् र २०४८ सालपमछ शिल्ला प्रशासन कार्ािलर्को नािबाट शिल्लाको सािान्र् 
प्रशासन सञ्चालन गर  आएको छ ।  

स्वतन्त्रडोट  राज्र् हुदँाको अवस्िा देशख पशश्चि किाशण्डङ िनरलको कार्ािलर्/तल्लो ढोकाको नािले सिेत 
शचमननेगरेकोर डोट  गौँडा हुँदै हाल शिल्ला प्रशासन कार्ािलर्को रुपिा शिल्लाको प्रिखु प्रशासमनक नेततृ्वदार्ीभमूिकािा 
रहेको र्स कार्ािलर्ले ऐमतहामसक िहत्व बोकेको छ । र्सको क्षते्र िूख्र् प्रशासमनक भमूिकािा सिैँ आफूलाई अग्रणी 
साववत गरेको र्स कार्ािलर्ले ऐमतहामसक िहत्व/गररिा कार्ि राख्दै आि पमन आििनतालाई चसु्त दरुुस्त ढंगले 
सेवा प्रदान गदै आएको छ। 
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२. डोट  शिल्लाको पररचर्िः 
2.1 भौगोमलक अवस्िािः 

साववकिा सदूुरपशश्चिाञ्चल ववकास के्षत्रको सदरिकुाि ददपार्ल रहेको र्स डोट  शिल्ला हाल सदूुर पशश्चि 
प्रदेशिा पदिछ । मसलगढ  सदरिकुाि रहेको र्स शिल्लाको पूवििा अछाि र सखेुत, पशश्चििा डडेल्िरुा र बैतडी, 
उिरिा बझाङ तिा दशक्षणिा कैलाल  शिल्लाहरू रहेका छन ्। र्ो शिल्ला 28.52 उिर  अक्षांशदेशख 29.28 
उिर  अक्षांशसम्ि तिा 80.30 पूवी देशान्तरदेशख, 81.14 पूवी देशान्तरसम्ि फैमलएको छ ।  

र्स शिल्लाको कूल के्षत्रफल २,०२५ वगि वक.मि. (१,२९,१९९ हेक्टर) िध्रे् ५९,१०१ हेक्टर भ-ूभाग 
वनिङ्गल, ७,१११ हेक्टर सरकार  तिा गौचरन, ३०,७११ हेक्टर नद नाला, ७,७३८ हेक्टर संशचत के्षत्र र २४,५३८ 
हेक्टर मसंशचत के्षत्रले ओगटेको छ । र्ो शिल्लाको अमिकांश भ—ूभाग पहाडै पहाडले बनेको छ । र्स शिल्लाको 
पशश्चि के्षत्रिा रहेको भ–ुभाग र चरेु पूविमतरका भभूाग घनािंङ्गलले ढाकेको छ । उिर के्षत्रको भमूि त्र्मत उव्िाउ 
वकमसिको छैन र र्ो के्षत्रको िेरैिसो भमूि पातलो वनिंङ्गल तिा वटु्यानले ढाकेको छ । अमिकांश भ–ूभाग बढ  
मभरालो िरातल तिा कडा चट्टान र वालवुाले बनेकोले खेतीपातीको लामग उपर्िु छैन । सािै र्ो के्षत्र भौगोमलक 
दृवष्टकोणबाट पमन अमत संवेदनशील िामनन्छ । 

सििु सतहदेशख 335 मिटर उचाईिा रहेको कानाचौर सेती नद को वकनार र्स शिल्लाको सबैभन्दा होचो 
सतह हो भने 3,295 मिटर उचाईिा रहेको खप्तड इलाका सबैबन्दा अग्लो भाग हो । डोट  शिल्लाशस्ित प्रिखु 
राििागिहरुिा के.आई.मसंह िागि, मभिदि िागि र पहलिानमसंह स्वाँर िागि रहेका छन ् । र्हाँ सेती, ठूल गाड, 
सानीगाड, कालागाडिस्ता प्रिखु नद हरू तिा खप्तड, साकार,  केदारिस्ता लेकहरू रहेका छन ् । र्स शिल्लािा 
अमिकति तापिि ददपार्लिा 44.30°C देशख न्रू्नति तािपिि 0.2°C खप्तड के्षत्रिा हनुे गदिछ । 
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शचत्रिः डोट  शिल्लाको नक्सा 
  

 2068 को िनगणनाअनसुार र्हाँ 2,11,746 िामनसहरू बसोबास गदिछन,् िसअनसुार र्हाँको िनघनत्व 
100 प्रमत वगि वकलोमिटर हनु आउँछ । र्हाँका 71.42% िामनसहरू कृवर् पेशािा आवद्ध छन ्िहाँ और्त वावर्िक 
134.7 मिमलमिटर िात्र बर्ाि हनु्छ । िवहला 26.0% तिा परुुर् 61.2% साक्षर रहेको र्स शिल्लाको कुल 
साक्षरता 43.7% िात्र छ । र्हाँशस्ित डोट  क्र्ाम्पसिा स्नातकोिर सम्िको पढाई हनु्छ ।  

2.2 रािनैमतक अवस्िािः 
एउटािात्र प्रमतमनमिसभा तिा दईुवटा प्रदेश सभा मनवािचन के्षत्रहरू रहेको र्स शिल्लािा मनम्नानसुारका २ वटा 

नगरपामलकाहरू र 7 वटा गाउँपामलकाहरू रहेका छन ्। 

2.3 िामििक/सासं्कृमतक अवस्िािः 

  

र्स शिल्लािा अमिकांश शिल्लावासी वहन्द ु ििािवलम्बी छन ् । र्हाँको िामििक संरचना 2068 सालको 
िनगणनाअनसुार मनम्नानसुारको रहेको छिः 

ि.सं. ििि प्रमतशत 

1.  वहन्द ु 99.0% 

2.  बौद्ध 0.75% 

3.  इसाई 0.13% 

4.  अन्र् (प्रकृमत पूिक, वकराँतसिेत) 0.12% 

  

  

ि.सं. स्िानीर् तहको नाि वडा संख्र्ा केन्ि क्षते्रफल 

(वगि वक.िी.) 

िनसंख्र्ा कैवफर्त 

1.  ददपार्ल मसलगढ  नगरपामलका 9 मसलगढ  162.62 36,038  

2.  शशखर नगरपामलका 11 तलकोट 285.39 31,801  

3.  िोरार्ल गाउँपामलका 6 सरस्वती नगर 419.09 21,296  

4.  बमडकेदार गाउँपामलका 5 बछेन 332.55 16,731  

5.  बोगटान फुशससल गाउँपामलका 7 चवराचौतारा 322.00 17,906  

6.  के.आई.मसंह गाउँपामलका 7 दगुाििाण्डौँ/वार्ल 127.01 20,903  

7.  सार्ल गाउँपामलका 6 डौड 122.72 19,575  

8.  आदशि गाउँपामलका 7 कामलकास्िान 128.47 24,482  

9.  पूवीचौकी गाउँपामलका 7 सानागाउँ 117.66 22,489  
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डोट  राज्र्को परुानो दरवार ददपार्लशस्ित सेती नद को वकनारिा भग्नावशेर्को रुपिा रहेको छ । डोट िा िनाईने 
प्रिखु चाडपविहरू, ऐमतहामसक िहत्वका स्िलहरू तिा िखु्र् िात्राहरू मनम्नानसुार रहेका छन:् 

प्रिखु चाडपविहरू ऐमतहामसक स्िलहरू िखु्र् िात्राहरू 

गौरा शैलेश्वर  िशन्दर (मसलगढ ) सहश्रमलङ्ग (खप्तड) केदारेश्वर िेला 
फाग िष्टा िशन्दर (मसलगढ ) मभिछेदनमसला (सरस्वतीनगर) शैलेश्वर  िात्रा 
होल  रािाकृष्ण िशन्दर (मसलगढ ) सेती कणािल  दोभान (कानाचौर)  

ववश ु अशदु्धाला िशन्दर (डौड) कोटभैरव (ददपार्ल)  

 िामलका िशन्दर (काडािाण्डौ) ददल्पेश्वर िशन्दर (ददपार्ल)  

 

2.4 सािाशिक/आमििक अवस्िािः 
 राविर् िनगणना, 2068 अनसुार र्स डोट  शिल्लािा 36 वटा िातिाती र 21 िात ृभावर्हरूको बसोबास 
रहेको पाईन्छ । र्स शिल्लाका प्रिखु िातिामतहरू मनम्नानसुार छन:् 

ि.सं. िातिामतको नाि प्रमतशत 

1.  क्षेत्री 57.7% 

2.  कािी 12.1% 
3.  ब्राह्मण 8.0% 

4.  दिाई 4.5% 
5.  ठकुर  3.6% 

6.  िगर 3.4% 
7.  साकी 2.3% 

8.  वाद  1.4% 
9.  लहुार 1.1% 

10.  नेवार 0.5% 

11.  अन्र् (गरुुङ, तािाङ राई, आदद) 5.4% 

 

 बसाइँ सरेर कैलाल , कञ्चनपरु लगार्तका तराईका शिल्लाहरूिा िाने िि बढ्दो रहेको हुँदा र्हाँको 
िनसंख्र्ा घट्दो िििा रहेको छ । ववशेर् गर  कािको मसलमसलािा मछिेकी िलुकु भारतिा गई ज्र्ाला ििदरु  गर  
आर् आििन गने गरेको पाइन्छ । िान, गहुँ, कोदो, िौ, िकै, िसरुो, भटिास, तोर , फfपर, िास, आल,ु बदाि, 
आदद र्हाँका प्रिखु उत्पादनहरू हनु ् । र्हाँ उत्पाददत कृवर्बाल  तिा फलफूलहरू मछिेकी शिल्लाहरू डडेल्िरुा, 
कैलाल सम्ि सिेत व्र्ापार हनुे गरेको पाईन्छ । शिल्ला सदरिकुाि मसलगढ , वपपल्ला, रािपूर, ददपार्ल, बडुर, 
िोरार्ल र्हाँका प्रिखु बिारहरू हनु ्। र्स शिल्लाको गररवी 2068 को िनगणनाअनसुार 48.9% रहेको छ ।  
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3. शिल्ला प्रशासन कार्ािलर्, डोट को उद्दशे्र्िः 
शिल्लािा शाशन्त सवु्र्वस्िा र सरुक्षा कार्ि गर  िनताकोिीउ िनको संरक्षण गनुि शिल्ला प्रशासन 

कार्ािलर्को प्रिखु उद्दशे्र् रह  आएको छ। र्सका सािै शिल्लािा नेपाल सरकारको प्रमतमनमिको रुपिा रह  
सावििमनक सेवा ववतरण (Public Service Delivery) लाई प्रभावकार  बनाई सशुासनको प्रत्र्ाभमूतगने सिेतका 
उद्देश्र्हरू रहेका छन ्। 
4. कार्ािलर्को काि, कतिव्र् र अमिकारिः 
 र्स शिल्ला प्रशासन कार्ािलर्, डोट का काि, कतिव्र् र अमिकारहरू मनम्न रहेका छन:् 

 शिल्लािा शाशन्त सरुक्षा र सवु्र्वस्िा कार्ि गने। 

 गनुासो वा ठाडो उिरु  सनेु्न, आवश्र्ककारवाह  गने वा सन्बशन्ित मनकार्िा कारवाह का लामग शशफाररस गर  
पठाउने । 

 शिल्लािा प्रहर  प्रशासनको रेखदेख र मनर्न्त्रण गने । 

 अनशुचत नाफाखोर ,दैमनक उपभोग्र् सािाग्रीको संचर् गर  कृमत्रि अभाव सिृना गने लगार्तका गैर कानूनी 
कार्ि हनु नददन मनर्मित बिार अनगुिन गने, वस्त ुतिा सेवाको आपूमति सहि तलु्र्ाउने । 

 शिल्लाशस्ित कार्ािलर्हरुको सिन्वर् तिा अनगुिन गने, सावििमनक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकार  बनाई 
सशुासनकार्ि गने । 

 नागररकहरुलाई सरल, सलुभ तिा व्र्वशस्ित रुपिा नागररकता ववतरण गने, राहदानी मसफार स तिा ववतरण 
गने। 

 नावालक पररचर् पत्र तिा त्र्सको प्रमतमलवप िार  गने। 

 साववकिा िार  भएका नाता प्रिाशणतप्रिाण पत्रको प्रमतमलवप उपलव्ि गराउने, नाि,िर,उिेर फरक परेको 
मसफार स गने। 

 तोवकए बिोशिि आददवासी िनिाती, दमलत, द्धन्द पीमडत आदद प्रिाशणत गने। 

 हातहमतर्ार, खरखिानाको मनर्िन तिा मनर्न्त्रण, ववस्फोटक पदाििको मनर्न्त्रण गने, हात हमतर्ार नवीकरण 
तिा इिाित पत्रको प्रमतमलवप उपलव्ि गराउन े। 

 संस्िा दताि/नवीकरण, संस्िाको वविान संसोिन,शिल्लािा संस्िाको शाखा खोल्ने स्वीकृती,पत्रपमत्रका 
दताि,छापाखाना सञ्चालन स्वीकृती आददसम्बन्िी कार्ि गने । 

 अििन्र्ावर्क मनकार्को हैमसर्तले न्र्ार्सम्पादनको कार्ि गने। ववपद व्र्वस्िापन सम्बन्िी कार्ि गने। 

 अन्र् मनकार्लाई नतोवकएका कार्िहरु गने । 
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5. कार्ािलर्िा रहन ेकििचार  संख्र्ा र कार्ि वववरणिः 
 र्स कार्ािलर्लाई आवश्र्क पने कििचार  नेपाल सरकारले व्र्वस्िा गने कानूनी प्राविान रहेको छ। हाल 
कार्ािलर्िा कूल २७ स्वीकृत दरबन्द िध्रे् देहार् बिोशिि संख्र्ािा कििचार हरू कार्िरत रहेका छन ्। 

ि.
सं. 

पद तह/शे्रणी कार्ि 
दरबन्द  

पद 
पूमति 

ररि करारिा 
पूमति 

कार्िवववरण कै. 

१. प्रिखु शिल्ला 
अमिकार  

रा.प.प्रिि १ १ - - शिल्लािा नेपाल सरकारको प्रमतमनमिको 
रुपिा रह  सािान्र् प्रशासन सञ्चालन गने । 

 

2. सहार्क प्रिखु 
शिल्ला अमिकार  

रा.प.दितीर् 1 1  - प्रत्र्ार्ोशित अमिकार बिोशिि कार्ि गने ।  

3. प्रशासकीर् 
अमिकृत 

रा.प.ततृीर् 2 0 २ - प्रत्र्ार्ोशित अमिकार बिोशिि कार्ि गने ।  

4. नार्व सबु्बा रा.प.अनं. प्रिि 7 3 4 - फाँट प्रिखु भई सम्बशन्ित फाँटले गने काि 
सम्पादन गने । 

 

5. लेखापाल रा.प.अनं. प्रिि १ १ - - मनर्िानसुार लेखासम्बन्िी से्रस्ता राख्न,े 
लेखापर क्षण गराउने । 

 

6. कम््र्टुर अपरेटर रा.प.अनं. प्रिि 2 - - 2 दैमनक कारोबारको प्रवववष्ट गने ।  

7. खररदार रा.प.अनं. 
दितीर् 

4 1 3 - सम्बशन्ित फाँट प्रिखुको िातहतिा रवह 
तोवकएको कार्ि सम्पादन गने । 

 

8. हलकुा सवार  
चालक 

शे्रणी वववहन 2 - 1 1 सवार  सािन चलाउने ।  

9. कार्ािलर् सहर्ोगी शे्रणी वववहन 7 ३ 

 

- ४ सरसफाई, शचठीपत्र आदानप्रदान लगार्तका 
कार्िहरू गने । 

 

िम्िा 27 १० 1० ७   

6. शिल्ला प्रशासन कार्ािलर्, डोट को संगठन संरचनािः 

प्रिखु शिल्ला अमिकार , रा.प.प्रिि, प्रशासन १ 

मनिी सहार्क (रा.प.अनं. प्र., प्र./सा.प्र.) नास ु१ 

ह.स.चा.शे्रणी वववहन १, का.स. शे्रणी वववहन १ 

सहार्क प्रिखु शिल्ला अमिकार , रा.प.दितीर्, प्र./सा.प्र. १ 

प्रशासकीर् अमिकृत, रा.प.ततृीर्, प्र./सा.प्र. १ प्रशासकीर् अमिकृत, रा.प.ततृीर्, प्र./सा.प्र. १ 

स्िानीर् प्रशासन तिा 
शा.स.ु शाखा 

 

ना.स.ु,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. 
प्र.१ 

खररदार,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. 
दि १ 

का.स.,शे्रणी वववहन १ 

ह.स.चा.,शे्रणी वववहन १ 

नागररकता तिा प्रमतमलपी 
शाखा 

 

ना.स.ु,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. 
प्र.२ 

क.अ.ववववि,रा.प.अनं. प्र.१ 

खररदार,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. 
दि १ 

का.स.,शे्रणी वववहन १ 

आमििक प्रशासन शाखा 
 
 

ले.पा.प्र.,लेखा,रा.प.अनं.प्र.१ 

का.स.,शे्रणीवववहन १ 

राहदानी तिा शिन्सी दताि 
शाखा 

 

ना.स.ु,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. 
प्र.२ 

क.अ.ववववि,रा.प.अनं. प्र.१ 

खररदार,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. 
दि १ 

का.स.,शे्रणी वववहन १ 

गनुासो सनुवुाई तिा 
अमभलेख व्र्वस्िापन 

शाखा 
 

ना.स.ु,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. 
प्र.१ 

का.स.,शे्रणी वववहन १ 

 

िदु्दा तिा हातहमतर्ार 
शाखा 

 

ना.स.ु,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. 
प्र.१ 

खररदार,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. 
दि १ 

का.स.,शे्रणी वववहन १ 
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7. शिल्ला प्रशासन कार्ािलर्, डोट िा कार्िरत कििचार  वववरणिः 
मस.नं

. 
नाि दिाि ठेगाना सम्पकि  कै 

िोबाईल नं इिेल  
1. शंकर बहादरु ववष्ट  प्र.शि.अ. वैतडी  9858437777    

२.  वकरण िोशी   स.प्र.शि.अ.  9858436666   

3.   प्र.अ.  9864323737    

4.  मतलक नेपाल   नार्ब 
सबु्बा 

 दद.मस.न.पा.-६, 
डोट  

9865717408 dotinepal.tilak@gmail.com  

5.  लाल ब. बोगट   नार्व सबु्बा सार्ल गा.पा., डोट   9858444333   

6. रािन के.सी.  नार्व सबु्बा  दद.मस.न.पा. ५ 9858432777   

7. प्रर्ागराि पाध्र्ा  लेखापाल देवलबाँझ िलारा 
गाउँपामलका बझाङ 
3 

9848626741 prbazal41.up@gmail.com  

8. सरेुन्ि प्रसाद िोशी  खररदार  शैल्र्शशखर-९, 

दाच ुिला 
9848608540  pdsurendra@gmail.com  

9. सवुाश पररर्ार कम््रू्टर 
अपरेटर 

िनगढ -१,कैलाल  9848655085  subash.pariyar44@gmail.com करार 

10 गौति बहादरु 
रोकार्ा 

कम््रू्टर 
अपरेटर 

सार्ल-6, डोट  9848655063  करार 

11. पूणे दिाई  का.स. दद.मस.न.पा.-1, डोट   9824606028    

12. मसताराि राना ह.स.चा.ट िनगढ , कैलाल  9848549654  करार 
13. कृष्ण साउद  का.स. दद.मस.न.पा.-9, डोट  9865746087  करार 

14. रत्ना साउद का.स.  दद.मस.न.पा.-9, डोट  9863304597  करार 

15. द पेन्ि नगरकोट  का.स. दद.मस.न.पा.-5, डोट   9868553195   करार 

16 िगू देवी खडका का.स. दद.मस.न.पा.-7, डोट    करार 
 

8. कार्ािलर्बाट प्रदान गररन ेसेवाहरूिः 
 शाशन्त सरुक्षा, ठाडो उिरु  तिा गनुासो सम्बन्िी, 
 नागररकता तिा राहदानी सम्बन्िी, 
 बिार अनगुिन सम्बन्िी, 
  संघ/संस्िा तिा पत्र पमत्रका र छापाखाना सम्बन्िी, 
 दमलत, आददवासी/िनिामत लगार्त अन्र् मसफाररस सम्बन्िी, 
 सावििमनक सेवा प्रवाहिा सिन्वर् रेखदेख र मनर्न्त्रण सम्बन्िी, 
 ववपद व्र्वस्िापन सम्बन्िी, 
 प्रचमलत नेपाल कानून र नेपालसरकारद्धारा तोवकएका अन्र् कार्िहरू । 
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९. सेवा प्रदान गने मनकार्को शाखा, कार्ि र शिम्िेवार अमिकार िः 
ि.सं. शाखाको नाि शिम्िेवार पदामिकार  कैवफर्त 

१. स्िानीर् प्रशासन तिा 
शाशन्त सरुक्षा शाखा 

प्र.शि.अ. शंकर बहादरु मबष्ट 

स.प्र.शि.अ. वकरण िोशी 
प्र.अ.  
ना.स.ु मतलक नेपाल  
का.स. कृष्ण बहादरु साउद 

शिल्लाको सिग्र सािान्र् प्रशासन सञ्चालन, कििचार  
प्रशासन, आन्तररक व्र्वस्िापन र शाशन्त सरुक्षासम्बन्िी 
सम्पूणि कार्िहरू गने, पत्राचार गने र अमभलेख 
व्र्वस्िापन गने । 

२. नागररकता शाखा स.प्र.शि.अ.वकरण िोशी 
प्र.अ.  
ना.स.ु  

खररदार सरेुन्ि प्रसाद िोशी 
क.अ. गौति बहादरु रोकार्ा 
क.अ. सबुाश पररर्ार 

का.स. पणेु दिाई 

वंशि तिा िन्िको आिारिा नागररकता प्रदान गने, 
अंमगकृत नागररकताको हकिा आवश्र्क प्रविर्ा पूरा 
गर  पेश गने र सोको अमभलेख राख्न े। 

3. नागररकता प्रमतमलपी शाखा प्र.अ.  

खररदार सरेुन्ि प्रसाद िोशी 
क.अ. गौति बहादरु रोकार्ा 
का.स. पणेु दिाई 

नागररकता, नाबालक पररचर्पत्रको प्रमतमलपी उपलब्ि 
गराउने, सोको अमभलेख राख्न ेर अमभलेख मभडाउने । 

४. राहदानी शाखा प्र.अ.  

ना.स.ु रािन के.सी. 
क.अ. गौति रोकार्ा 
का.स. रतना साउद 

राहदानी िार  गने, मसफार स गने र अमभलेख राख्न े। 

५. िदु्दा तिा ठाडो उिरु  
शाखा 

प्र.शि.अ. शंकर बहादरु मबष्ट 

खररदार सरेुन्ि प्रसाद िोशी 
का.स. द पेन्ि नगरकोट  

िदु्दा दताि र तत्पश्चातका सम्पूणि कार्िहरू, िदु्दा 
व्र्वस्िापन, ठाडो उिरु  तिा गनुासा उपर कारवावह र 
मसफाररस गने र सोको अमभलेख राख्न े। 

६. शिल्ला आपतकामलन कार्ि 
सञ्चालन केन्ि 

ना.स.ु  

खररदार मतलक नेपाल  
का.स. द पेन्ि नगरकोट  

प्रकोप व्र्वस्िापन सम्बन्िी अमभलेशखकरण, िाहेर , 
शिल्ला दैवी प्रकोप उिार समिमतको बैठकिा पेश गने 
ववर्र्वस्तकुो तर्ार , मनणिर् कार्ािन्वर्न र राहत ववतरण 
सम्बन्िी कार्ि तिा प्रमतवेदन गने । 

७. आन्तररक व्र्वस्िापन तिा 
शिन्सी शाखा 

खररदार सरेुन्ि प्रसाद िोशी 
का.स.रतना साउद 

शिन्सी व्र्वस्िापनसम्बन्िी कार्िहरू गने । 

८. आमििक प्रशासन शाखा ले.पा. प्रर्ागराि पाध्र् 

का.स. कृष्ण बहादरु साउद 
आमििक प्रशासन सम्बन्िी कार्िहरू गने । 

९. कम््र्टुर तिा सूचना 
प्रववमि शाखा 

क.अ. गौति बहादरु रोकार्ा  

क.अ. सभुार् पररर्ार 
कम््र्टुर तिा नेटववकि ङ सम्बन्िी कार्िहरू गने । 
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10. २०२८ साल देशख हालसम्िका प्रिखु शिल्ला अमिकार हरू 

मस.नं. नाििर अविी फोटो 
देखी सम्ि 

१ श्री बाबअुन ठाकुर  २०२८ २०३०  
२ श्री िर् पथृ्वी बहादरु चन्द  २०३१ २०३१  
३ श्री सशुशल कान्त झा. २०३१ २०३१  
४ श्री सरु्िनाि सवेुद  २०३२ २०३४/०३/१२  
५ श्री परुुर्ोिि प्रसाद ढकाल  २०३४/०५/०३ २०३५/०४/०२  
६ श्री सरु्िनाि सवेुद   २०३५/०४/१९ २०३६/०६/११  
७ श्री वविर् प्रसाद रेग्िी २०३६/०७/१९ २०३७/०३/०६  
८ श्री ददव्र्राि भण्डार   २०३७/०८/१२ २०३९/०७/०२  
९ श्री िन बहादरु बस्नते  २०३९/०७/१५ २०४०/११/१२  
१० श्री कौशल देव िोशी  २०४०/१२/०९ २०४५/०१/१३  
११ श्री तारा प्रसाद शघमिरे  २०४५/०१/१९ २०४६/१२/२८  
१२ श्री कलािर शिाि  २०४७/०३/११ २०४७/०५/०४  
१३ श्री केदार िान अिात्र्  २०४७/०५/१४ २०४८/०७/२६  
१४ श्री वकसन मसं िापा  २०४८/०८/२६ २०४९/०८/२५  
१५ श्री शस्िर िंग बहादरु मसंह  २०४९/०९/१३ २०५१/११/०४  
१६ श्री रत्नाकािी वज्राचार्ि २०५१/११/१८ २०५२/११/०४  
१७ श्री लोक बहादरु खत्री  २०५२/१०/१२ २०५४/०१/०२  
१८ श्री रािकृष्ण भतेुल  २०५४/०१/०४ २०५४/०९/१५  
१९ श्री शम्भ ुकोइराला  २०५४/०९/२४ २०५६/०८/०७  
२० श्री तारानाि गौति  २०५६/०८/२७ २०५९/०९/१२  
२१ श्री वेदप्रकाश लेखक  २०५९/०९/२८ २०६१/०८/१५  
२२ श्री गणेश प्रसाद अचार्ि  २०६१/०८/१६ २०६२/०२/११  
२३ श्री भोिेन्ि कुिार के्षत्री  २०६२/०२/११ २०६३/०३/२३  
२४ श्री बलदेब प्रसाद भट्ट  २०६३/०३/२८ २०६३/१२/२८  
२५ श्री िनक राि रेग्िी  २०६४/०१/२५ २०६५/०७/२५  
२६ श्री गोववन्दिणी भतेुल  २०६५/०७/२६ २०६६/०६/०४  
२७ श्री भवानी प्रसाद परािलु    २०६६/०६/२८ २०६८/०२/३१  
२८ श्री प्रिे बहादरु खापङु  २०६८/०२/३१ २०६९/०९/१५  
२९ श्री ददल बहादरु शघमिरे  २०६९/०९/१६ २०६९/१२/०१  
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३० ददपक काफ्ले  २०७०/०१/१० २०७१/०२/०३ 

 
३१ गोववन्द बहादरु काकी  २०७१/०२/०४ २०७१/०५/२२ 

 
३२ श्री लोकनाि पौडेल २०७१/०५/२३ २०७१/१२/०८ 

 
३३ श्री िनोहर प्रसाद खनाल २०७१/१२/१२ २०७२/०५/२७ 

 
३४ श्री र्ज्ञराि बोहरा  २०७२/०६/०६ २०७२/११/१० 

 
३५ श्री केशव प्रसाद आचार्ि  २०७२/११/१३ २०७३/०८/१० 

 
३६ श्री गोकणि प्रसाद शिाि २०७३/०८/१३ २०७४/०३/१७ 

 
३७ श्री कुिार बहादरु खसका   

 
३८ श्री सूर्ि बहादरु खत्री  २०७४/०७/२७ २०७५/०१/१९ 

 
३९ श्री िवरेन्ि कु िार र्ादव  २०७५/०१/२० २०७५/०४/२७ 

 
४० श्री र्ादव सवेुद   २०७५/०४/३० २०७६/०२/२२ 

 
४१ श्री टेकनारार्ण पौडेल  २०७६/०२/२२ २०७७/०२/२६ 

 
४२ श्री भीिप्रसाद भट्टराई  २०७७/०२/३० २०७७/१२/३० 

 
४३ श्री सनुील खनाल २०७८/०१/०१ २०७८/५/११ 

 
४४ श्री शंकर वहादरु ववष्ट २०७८/०६/२० हालसम्ि 
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11. सेवा प्राप्त गनि आवश्र्क कागिात, लाग्न ेदस्तरु, अवमि, सम्पकि  शाखा र गनुासो सनु्न ेअमिकार /सावििमनक सेवा बडापत्रिः 
ि. 
सं. 

सेवा 
सवुविाहरुको 

वववरण 

आवश्र्क पने कागिातहरु/प्रिाणहरु लाग्ने सिर् लाग्ने शलु्क शिम्िेवार 
कििचार /शाखा 

गनुासोसनेु्न 
अमिकार  

कैवफर्त 

शाशन्त सरुक्षा सम्बन्िी 
१. मनवेदन वा 

िानकार  
शाशन्त सरुक्षा सम्बन्िी मनवेदन वा िानकार  तरुुन्त मनवेदन भए रु 

१०।– को 
वटकट 

सहार्क 
प्र.शि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स.ु 

प्र.शि.अ. अदालतको कार्िक्षेत्र वा 
अन्र् अमिकार क्षेत्रको 
मनवेदन वा िानकार का 
सम्बन्ििा तत ्तत ्
मनकार्िै िानपुनेछ । 

नागररकता सम्बन्िी 
२. वंशि नेपाल  

नागररकता 
१. अनसूुची १ को फाराििा न.पा. वा गा.पा..को मसफाररस । 

२. बाबकुो ना.प्र. र वववावहत िवहला भए पमतको ना.प्र.को प्रमतमलवप । सो 
नभए दाि ुवा वंशि खलु्ने नशिकको नातेदारको प्रमतमलवप । 

३. वपता वा पमतको ना.प्र.बाट मभसने व्र्शिबाट सनाखत, सो नभए दाि ुवा 
भाई वा नशिकको अमभभावकको सनाखत । 

४. उि प्रिाणहरु पेश हनु नसकेिा वंशि खलु्न ेप्रिाणहरु । 

५. एस.एल.सी.उिीणि गरेको भए चाररमत्रक प्रिाणपत्र र लब्िांकको 
प्रमतमलवप/िन्िमिमत खलु्ने प्रिाण (शैशक्षक/िन्ि दताि) 
६. फोटो २ प्रमत (कििचार  पररवार भए ३ प्रमत) 
बसाई सराई गर  आउनकेो हकिा देहार्को िप प्रिाणिः- 
१. स्िानीर् पशञ्जकामिकार को कार्ािलर्बाट िार  भएको बसाईसराईको 
प्रिाणपत्र । 

२. िग्गािनी प्रिाणपिुाि । 

३. नक्शा पास प्रिाणपत्र 

४. पानी, मबिलु , टेमलफोन िहशलु काडि िस्ता प्रिाण 

प्रिाण पगुिेा उसै 
ददन 

रु १०।– को 
वटकट 

सहार्क 
प्र.शि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स.ु 

प्र.शि.अ.   
  

२.१ वैवावहक अंगीकृत 
नागररकता 
(िवहलाका 
लामग) 

१. अनसूुची ३ को फाराििा सम्वशन्ित वडाको मसफाररस । 

२. पमतको ना.प्र.को प्रमतमलवप । 

३. वववाह दताि प्रिाणपत्र र नाता प्रिणको प्रमतमलवप । 

४. ववदेशी नागररकता पररत्र्ाग गनि कारवाह  चलाएको प्रिाण . (र्सको 
निूना  फाराि डाउनलोडिा हेनुिहोस) 

प्रिाण पगुकेोिा 
उसै ददन 

रु १०।– को 
वटकट 

सहार्क 
प्र.शि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स.ु 

प्र.शि.अ.   
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५. पमतको सनाखत, पमत नभएिा नशिकको नातेदारको सनाखत र मनिको 
नागररकताको प्रिाणपत्र । 

६. फोटो २ प्रमत (कििचार  पररवार भए ३ प्रमत) 
२.२ कििचार  

पररवारका लामग 

१. अनसूुची १ (वंशि) अिवा अनसूुची ३ (वैवावहक अंगीकृत) प्रिाशणत 
मसफाररस फाराि । 

२. शिल्लािा कार्िरत नपेाल सरकारको स्िार्ी कििचार , सरकार  संस्िान, 

ववश्वववद्यालर् वा सािदुावर्क ववद्यालर्िा कार्िरत स्िार्ी कििचार  तिा 
शशक्षक भएको प्रिाण । 

३. सम्बशन्ित कार्ािलर्बाट मसफाररस गरेको पत्र । 

४. फोटो २ प्रमत (वंशि), ३ प्रमत (वैवावहक अंगीकृतका लामग), 

५. वपता/पमत, बाब/ुआिाको ना.प्र.सवहत सनाखत । 

प्रिाण पगुकेोिा 
उसै ददन 

रु १० को 
वटकट 

सहार्क 
प्र.शि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स.ु 

प्र.शि.अ.   
  

२.३ वंशि, वैवावहक 
अंगीकृत, 

अंगीकृत तिा 
िन्िमसद्ध नेपाल  
नागररकताको 
प्रमतमलवप 

१. ढाँचा अनसुारको अनसूुची फाराि प्रिाशणत गर  सम्वशन्ित वडाबाट 
मसफाररस भएको । 

२. सक्कल वा झतु्रो नागररकता वा ना.प्र.प.नम्बर वा िार  मिमत खलेुको 
प्रिाण । 

३. बसाईसराई गर  आएका अन्र् शिल्लाहरुबाट ना.प्र.प. मलएका व्र्शिको 
हकिा बसाईसराई प्रिाण पत्र, िग्गािनी पिुाि र घर मनिािण गने स्वीकृमत 
पत्र । 

४. नागररकता प्रिाणपत्र िार  गने कार्ािलर्बाट अमभलेख कार्ािलर्को 
तफि बाट शझकाइनेछ । 

प्रिाण पगुकेोिा 
उसै ददन 

रु १५।– को 
वटकट 

सहार्क 
प्र.शि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स.ु 

प्र.शि.अ.   
  

नाबालक पररचर्पत्र 
३ नाबालक पररचर् 

पत्र तिा 
प्रमतमलवप 
सम्बन्िी 

१. तोवकएको ढाँचा बिोशििको मनवेदन फाराि र मसफाररस 

२. बाब ुर आिाको सक्कलै नागररकता तिा प्रमतमलवप 

३. बाब ुर आिाको वववाह दताि प्रिाण 

४. बाब ुर आिासंगको नाता प्रिाण 

५. बच्चाको िन्ि दतािको सक्कल र प्रमतमलवप 

६. बसाइ सराइ आउनेको हकिा बसाइ सराइको प्रिाण र स्िार्ी 
बसोवासको प्रिाण 

७. कििचार  पररवारको हकिा कार्ािलर्को मसफाररस 

८. बच्चाको ३ प्रमत पासपोटि साइिको फोटो 
९. नाबामलक पररचर् पत्र हराई वा झतु्रो भई प्रमतमलवप मलनपुने भएिा 
मसफाररस सवहतको मनवेदन तिा सक्कलै झतु्रो तिा व्र्होरा खलु्ने प्रिाण पेश 

सबै प्रिाण पगुिेा 
दरखास्त ददएकै 
ददन 

- रु १०।– को 
वटकट 

- प्रमतमलवपका 
लामग रु १५ 
को वटकट 
दस्तरु लाग्नेछ 
। 

सहार्क 
प्र.शि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स.ु 

प्र.शि.अ.   
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गनुिपनेछ । 

वववरण संशोिन   

४ नाि, िर, उिेर 
फरक परेको 
वववरण सम्बन्िी 

१. मनवेदन 

२. नागररकता प्रिाणपत्रको सक्कल र प्रमतमलवप 

३. नेपालबाट एस.एल.सी. वा सो सरहको उिेर खलेुको प्रिाणपत्र 

४. शैशक्षक संस्िाको मसफाररश पत्र 

५. सम्बशन्ित सम्वशन्ित वडाको मसफाररसपत्र 

६. पर क्षा मनर्न्त्रण कार्ािलर्/क्षेत्रीर् शशक्षा मनदेशानलर्िा व्र्होरा सच्र्ाउन 
मसफाररस गनुिपदाि एस.एल.सी. उिीणि गरेको ६ िवहना मभत्र आवेदन 
ददइसकेको हनुपुनेछ । 

प्रविर्ा पगुपेमछ रु १०।– को 
वटकट 

सहार्क 
प्र.शि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स.ु 

प्र.शि.अ.   

४.१ ििेशी आददवासी 
िनिाती 
दमलतको 
प्रिाणपत्र/ 

कुनै व्र्होरा 
प्रिाशणत सम्बन्िी 

१. व्र्होरा खलेुको मनवेदन 

२. सम्वशन्ित वडाको फोटो प्रिाशणत मसफाररसपत्र 

३. नागररकता/ नाबामलक प्रिाणको फोटोकवप र फोटो २ प्रमत 

प्रविर्ा पगुपेमछ/ 
तरुुन्तै 

रु १०।– को 
वटकट 

सहार्क 
प्र.शि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स.ु 

प्र.शि.अ.   

साववकको नाता प्रिाशणतको प्रमतमलवप   

५ साववकिा िार  
भएका नाता 
प्रिाशणत 
प्रिाणपत्रको 
प्रमतमलवप 
सम्बन्िी 

१. नाता प्रिाशणत प्रिाणपत्रको नम्बर र मिमत खलुाई सरोकारवालाले 
नागररकताको प्रिाणपत्रको प्रमतमलवप सवहत मनवेदन ददनपुनेछ । 

सोवह ददन रु १०।– को 
वटकट 

सहार्क 
प्र.शि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स.ु 

प्र.शि.अ. कार्ािलर्िा अमभलेख 
नभेवटएिा सम्बशन्ित 
स्िानीर् मनकार्बाट 
त्र्स्तो प्रिाणपत्र मलन ु
पनेछ । 

 राहदानी सम्बन्िीिः-   

६ राहदानी १. राहदानी आवेदन फाराि २ प्रमत भर  फोटो सिेत टाँसी स्वर्ि ्
आवेदकले सह  गर  मनम्न प्रिाणसाि पेश गनुिपनेिः- 
क. ना.प्र.को सक्कल र प्रमतमलवप २ प्रमत । 

ख. २ प्रमत पासपोटि साइिको फोटो । 

ग. राहदानी हराएको हकिा राविर् दैमनक पमत्रकािा प्रकाशशत सूचना र 
प्रहर  प्रमतवेदन । 

घ. केरिेट भएको वा म्र्ाद सवकएको भए त्र्स्तो सक्कलै राहदानी । 

राहदानी 
ववभागबाट प्राप्त 
हनुासाि 

- सािान्र् 
प्रविर्ाको लामग 
रु ५०००।– 

  

- ितु 
राहदानीको 
लामग राहदानी 

स.प्र.शि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स.ु 

प्र.शि.अ. अन्र्त्र शिल्लाबाट बसाई 
सर  आएको भए 
नागररकताको अमभलेख 
बझेुर िात्र राहदानीका 
लामग मसफाररस गररनेछ 
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ङ. बसाइ सर  आएकाको हकिा बसाई सराईको प्रिाण र स्िार्ी बसोवास 
खलु्ने िग्गािनी/घरबासको प्रिाण 

च. वववाह भै आएको िवहलाको हकिा वववाह दताि प्रिाण र पमतको 
नागररकता । 

छ. कििचार  वा कििचार  पररवारको हकिा कार्ािलर्को मसफाररस सिेत । 

ववभागिानै रु 
१००००।– 

रािश्व बझुाउन ु
पनेछ 

६.२ नाबामलक 
पररचर्पत्रको 
आिारिा 
राहदानी 

१. राहदानी आवेदन फाराि २ प्रमत भर  फोटो सिेत टाँसी मनम्न प्रिाणहरु 
साि पेश गनुिपनेछिः- 

क. सक्कल नाबामलक पररचर्पत्र र सो को २ प्रमत प्रमतमलवप । 

ख. बाब ुवा आिाको ना.प्र.प. को प्रमतमलवप । 

ग. बाब ुवा आिाको वववाह दतािको प्रमतमलवप । 

घ. नाबामलकको हकिा अमभभावकको पत्र । 

ङ. २ प्रमत पासपोटि साइिको फोटो । 

च. बसाइ सर  आएकाको हकिा बसाई सराईको प्रिाण र स्िार्ी 
बसोवास खलु्ने िग्गािनी/घरबासको प्रिाण 

राहदानी 
ववभागबाट प्राप्त 
हनुासाि 

- सािान्र् 
प्रविर्ाको लामग 
रु ५०००।– 

  

- ितु 
राहदानीको 
लामग राहदानी 
ववभागिा नै रु 
१००००।– 

रािश्व बझुाउन ु
पनेछ 

स.प्र.शि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स.ु 

प्र.शि.अ. हराएको केरिेट भएको 
हकिा र्स 
कार्ािलर्बाट  राहदानी 
बनाउँदा रु १००००।- 
र राहदानी ववभागबाट 
बनाउँदा रु १५०००।- 
रािश्व बझुाउन ुपनेछ । 

६.३ राहदानीिा 
संशेिन गनुिपने 
अवस्िा 

िन्िमिमत, नाि, िर, ठेगाना, पेशा आदद िनु ववर्र्िा संशोिन गनुिपने हो सो 
को प्रिाणको प्रमतमलवप, सक्कल राहदानी, र सोको प्रमतमलवप पेश गर  स्वर्म्ले 
र्ो बारेिा संशोिन गर  पाउँ भनी मनवेदन ददने । 

सोवह ददन 
राहदानी ववभागिा 
मसफाररस गररने 

मनर्िानसुार स.प्र.शि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स.ु 

प्र.शि.अ. " 

वववाह दताि सम्बन्िी   

७ वववाह दताि 
प्रिाण पत्रको 
प्रमतमलवप 

र्स कार्ािलर्िा दताि गरेको वववाह दताि वा अन्र् वववाह दताि प्रिाणपत्रको 
प्रमतमलवप िाग गदाि पमत वा पत्नीले हस्ताक्षर गराई रु १०।– को वटकट 
टाँसी शिल्ला प्रशासन कार्ािलर्िा उपशस्ित भै फोटो र सक्कल वा झतु्रो वा 
िार  मिमत खलु्न ेप्रिाण सवहत मनवेदन ददनपुनेछ । 

सोह  ददन रु १०।– को 
वटकट 

स.प्र.शि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स.ु 

प्र.शि.अ.   

िििपतु्र/िििपतु्री सम्बन्िी 
८ िििपतु्र/िििपतु्री 

प्रदान गनि 
मसफाररश गने 

१. ररतपूविकको मनवेदन 

२. िििपतु्र/िििपतु्री ग्रहण गनि चाहने दम्पतीिध्रे् कुनै एक स्वास्थ्र् तिा 
शार ररक कारणले सन्तान  उत्पादन गनि असक्षि छ भनी सम्बशन्ित 
िलुकुको स्वीकृत शचवकत्सकले प्रिाशणत गररददएको पत्र । 

३. अन्र् स्वास्थ्र् सम्बन्िी वववरण 

४. वववाह दताि प्रिाणपत्र 

प्रविर्ा पगुपेमछ रु १०।– को 
वटकट 

स.प्र.शि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स.ु 

प्र.शि.अ.   



15 
 

५. पाररवाररक वववरण 

६. चाररमत्रक वववरण 

७. आमििक शस्िमतको वववरण 

८. ववदेशीको हकिा राहादानी र भीसाको प्रमतमलवप 

९. सम्बशन्ित िलुकु वा सो िलुकुो दतुावासबाट नपेाल  बालबामलका 
िििपतु्र/पतु्री ग्रहण गनि सहिमत ददएको पत्र 

१०. अवववावहत, सम्बन्ि ववच्छेद गरेको, न्र्ावर्क पिृकीकरण गरेको, वविरु 
वा वविवाको हकिा त्र्स्तो भएको आमिकाररक  प्रिाणपत्र 

११. बेवाररसे बालबामलकाको हकिा िान्र्ताप्राप्त बालगहृको मसफाररस तिा 
प्रहर  प्रमतवेदन 

१२. बालबामलका िििपतु्र/िििपतु्री ददनको लामग आवश्र्क हनु ेिापदण्ड 
बिोशििको अन्र् र्ोग्र्ता पगुकेो हनुपुने 

हातहमतर्ार इिाित सम्बन्िी   

९ हातहमतर्ार 
इिाित 

१. मनवेदन 

२. नागररकताको प्रिाणपत्रको सक्कल र प्रमतमलवप 

३. गा.पा./न.पा.को मसफाररस 

प्रविर्ा पगुपेमछ रु १०।– को 
वटकट तिा 
हातहमतर्ार 
खरखिाना 
मनर्िावल  
बिोशिि 

स.प्र.शि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स.ु 

प्र.शि.अ. नर्ाँ हातहमतर्ार मलन 
वा नािसार  गनि शिल्ला 
सरुक्षा समिमतको मनणिर् 
आवश्र्क हनुेछ । 

९.१ हातहमतर्ार 
नािसार  
सम्बन्िी 

१. मनवेदन, ना.प्र.प.को नक्कल तिा इिाितपत्र र दईुपक्ष बीचको कागि 

२. हकदार भएिा नाता खलु्ने प्रिाण 

" " स.प्र.शि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स.ु 

प्र.शि.अ. 

९.२ हातहमतर्ार 
नवीकरण 
सम्बन्िी 

१. सम्बन्िी व्र्शिको मनवेदन र सक्कल इिाित पत्र " " स.प्र.शि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स.ु 

प्र.शि.अ. 

९.३ हातहमतर्ार 
इिाित प्रमतमलवप 
सम्बन्िी 

१. मनवेदन 

२. ना.प्र.प.को नक्कल र झतु्रो वा इिाित नम्बर खलु्ने प्रिाण 

" " स.प्र.शि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स.ु 

प्र.शि.अ. 
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९.४ ववष्फोटक पदािि १. मनवेदन 

२. संस्िा/प्रमतष्ठानको आमिकाररकता 
३. अन्र् ववर्र् मनर्िावल  बिोशिि 

" " स.प्र.शि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स.ु 

प्र.शि.अ.   

संस्िा, पत्रपमत्रका तिा छापाखाना सम्बन्िी   

१० संस्िा दताि 
सम्बन्िी 

१. ररतपूविकको मनवेन 

२. तदिि भेलाको मनणिर् 

३. वविानको ४ प्रमत र सो िा तदिि समिमतको पदामिकार हरुको दस्तखत 
(वविानको निूना डाउनलोडिा हेनुिहोस) 

४. प्रवन्ि समिमतका पदामिकार हरुको नेपाल  नागररकताको प्रिाणपत्र र 
व्र्शिगत वववरण 

६. शिल्ला ववकास समिमतको मसफाररसपत्र 

प्रविर्ा पगुपेमछ रु १०००।- स.प्र.शि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स.ु 

प्र.शि.अ.   

१०.१ संस्िा नवीकरण १. ररतपूविकको मनवेदन 

२. कार्िसमिमतको मनणिर्को प्रमतमलवप 

३. लेखापर क्षणको प्रमतवेदन 

४. लेखापर क्षकको अमडटसि इिाित पत्र 

५. वावर्िक प्रगमत वववरण 

६. संस्िा दताि प्रिाणपत्रको सक्कल 

७. नवीकरण गनुि अशघ भएको सािारण सभाको मनणिर्को प्रमतमलवप  

प्रविर्ा पगुपेमछ मनर्िानसुार स.प्र.शि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स.ु 

प्र.शि.अ.   

१०.२ संस्िाको वविान 
संशोिन 

१. ररतपूविकको मनवेन 

२. तोवकएको फाराििा साववकिा भएको स्वीकृत वविानिा िपघट गनुिपने 
कारण सिेत खलुाई सािारणसभाको कशम्तिा दईुमतहाई वहिुतको मनणिर्को 
प्रमतमलवप 

३. तीन िहले - संशोिन हनु ेवविानको दईु प्रमत (साववकिा भएको 
व्र्वस्िा, हाल संशोिन गनि लामगएको व्र्वस्िा र संशोिन गनुिपने कारण) 

४. स्वीकृत सक्कल वविान र प्रिाणपत्र तिा सो को प्रमतमलवप 

प्रविर्ा पगुपेमछ नलाग्न े स.प्र.शि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स.ु 

प्र.शि.अ. संस्िा दतािको प्रकृर्ा, 
मनवेदन र वविानको 
निूना कार्ािलर्को वेव 
साइटको डाउनलोडिा 
राशखएको छ । 

१०.३ संस्िा दताि प्रिाण 
पत्र तिा स्वीकृत 
वविानको 
प्रमतमलवप 
सम्बन्िी 

१. ररतपूविकको मनवेन 

२. कार्िसमिमतको मनणिर्को प्रमतमलवप 

३. संस्िा दताि प्रिाणको झतु्रो/सक्कल वा वववरण खलेुको प्रिाण 

प्रविर्ा पगुपेमछ रु १०।– को 
वटकट र प्रत्रे्क 
पानाको रु 
३।– का दरको 
वटकट 

स.प्र.शि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स.ु 

प्र.शि.अ.   
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१०.४ शिल्लािा 
संस्िाको शाखा 
खोल्ने सम्बन्िी 

१. िूल कार्िसमिमतको मसफाररस तिा शिल्ला शाखाको मनवेदन 

२. संस्िाको कार्ि समिमतको मनणिर् 

३. प्रिाणपत्र तिा वविानको प्रमतमलवप 

४. शिल्ला शाखाका पदामिकार हरुको नागररकता तिा व्र्शिगत वववरण 

प्रविर्ा पगुपेमछ रु १०।– को 
वटकट 

स.प्र.शि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स.ु 

प्र.शि.अ.   

१०.५ पत्रपमत्रका दताि 
सम्बन्िी 

१. प्रकाशक/सम्पादकको मनवेदन र पमत्रकाको वकमसि/साइि खलुाइएको 
हनुपुने 

२. प्रकाशक तिा सम्पादकको ४ प्रमत फोटो र नागररकताको प्रमतमलवप 

३. प्रकाशक संस्िा भए संस्िाको छाप, प्रवन्िपत्र वा संस्िाको स्वीकृत 
वविान, प्रिाणपत्र नवीकरण भएको प्रिाण, कर मतरेको प्रिाण, अमडट 
ररपोटि, संचालकहरुको बैठकको मनणिर् सिेतका कागिातहरुको प्रमतमलवप 

४. सम्पादक हनु चावहन ेर्ोग्र्ता (स्नातक उिीणि/एस.एल.सी. उिीणि गर  
१० वर्ि पत्रकाररतािा संलग्न रहेको प्रिाण) 

५. ििुकको मसफाररस र प्रिाणपत्रको प्रमतमलवप तिा ििुकले कर मतरेको 
प्रिाण 

प्रविर्ा पगुपेमछ मनर्िानसुार स.प्र.शि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स.ु 

प्र.शि.अ. र्सिा सूचना ववभागबाट 
"नाि" को सम्बन्ििा 
स्वीकृती मलएर 
कार्िसम्पन्न हनुेछ 

१०.६ छापाखाना 
संचालन सम्न्निी 
इिाित 

१. मनवेदन 

२. छापाखाना दताि भएको मनकार्को प्रिाणपत्र र प्रमतमलवप 

३. कुनै संस्िा वा संचालकहरु रहेको भए संस्िा वा संचालकहरुको 
मनणिर्को प्रमतमलवप र स्वीकृत वविान तिा अन्र् प्रिाणको प्रमतमलवप तिा 
संस्िा वा कम्पनीको भए छाप तिा स्िाका लामग आमिकाररक व्र्शिको 
वववरण तिा फोटो, व्र्शिको भए फोटो ५ प्रमत 

प्रविर्ा पगुपेमछ मनर्िानसुार स.प्र.शि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स.ु 

प्र.शि.अ.   

प्रिखु शिल्ला अमिकार                                
िोबाइल ९८५८४३७७७७                          

नोवटस बोडि न  . 
फ्र्ाक्सिः ०९४४११२११ 

       Web-Site :www.daodoti.moha.gov.np 

 

क्षेत्रीर् प्रशासन कार्ािलर्, सदूुरपशश्चिाञ्चल, ददपार्ल 

खारेिीिा पररसकेको               
गहृ िन्त्रालर् 

कन्रोल ०१-४२११२०८ 
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12. मनवेदन, उिरु  उपर मनणिर् गने प्रविर्ा र अमिकार िः 
 कार्ािलर्िा पेश हनु आएका मनवेदन/उिरु को दताि गने  

 मनवेदन/उिरु  उपर आदेशका लामग प्र.शि.अ.सिक्ष पेश गने । 

 ररत अंग पगेुपमछ वट्पणीका िाध्र्िबाट प्र.शि.अ. वा प्रत्र्ार्ोशित अमिकार बिोशिि स.प्र.शि.अ.ले मनणिर् गने । 

 अििन्र्ार्ीक मनणिर्हरूका हकिा प्र.शि.अ.ले मनणिर् गने । 
13. मनणिर् उपर उिरु  सनेु्न अमिकार िः 
ि.सं. मनणिर् गने अमिकार  उिरु  सनु्न ेअमिकार  कैवफर्त 

१. स.प्र.शि.अ. प्र.शि.अ.  

२. प्र.शि.अ. सशचव, गहृ िन्त्रालर् अिि न्र्ार्ीक मनकार्को हैमसर्तले गरेको मनणिर् 
उपर शिल्ला अदालतिा पनुरावेदन लाग्न े। 

14. सम्पादन गरेको कािको वववरणिः  आ.व. 07८/7९ पवहलो तै्रिामसक प्रगती वववरणिः 
ि.सं. सम्पाददत विर्ाकलापहरु 

 

आ.ब. ०७८/७९ 

श्रावण भाि असोि 

1 नागररकता ववतरण  बंशि   843 824 386 
वैवावहक अंमगकृत          -            -    1 
िन्िका आिारिा मलएका सन्तानलाई         -            -             -    

2 नागररकताको प्रमतमलवप ववतरण  341 455 211 
3 राहदानी मसफररस तिा 

ववतरण 

राहदानी मसफाररस  78 45 43 
राहदानी ववतरण  50 47 17 

4 गनुासो तिा ठाडो उिरु   2 6 4 
5 नाि िर, उिेर आदद प्रिाशणत  37 97 138 
6 नावालक पररचर्पत्र 20 23 1 
7 पाररवाररक पेन्सन, शपि पत्र तिा मसफाररस  - - - 

8 संस्िा दताि सम्बन्िी संस्िा दताि  3 4 - 
संस्िा नवीकरण  3 4 8 
संस्िाको वविान संशोिन  - 1 - 
पत्रपमत्रका दताि - - - 

9 हातहमतर्ार सम्बन्िी  हातहमतर्ार ईिाित  - - - 
हातहमतर्ार शिल्ला मभत्रको नववकरण  - - - 
हातहमतर्ार नेपाल भररको नववकरण - - - 
हातहमतर्ार नािसार  - 2 - 
हातहमतर्ार खरखिाना िफत  - - - 

10 ववष्फोटक पदािि ववष्फोटक पदािि इिाितपत्र - - - 
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सम्बन्िी  ववष्फोटक पदािि इिाितपत्र नववकरण  - - - 
11 अभि व्र्वहार सम्बशन्ि 

ििुा 
सावििमनक अपराि र सावििमनक शाशन्त 
ववरुद्धका कसरु सम्बन्िी िदु्दा दताि 

2  
6 

          
-  

सावििमनक अपराि र सावििमनक शाशन्त 
ववरुद्धका कसरु सम्बन्िी िदु्दा फछौट 

- - - 

12 एकीकृत घशुम्त सेवा 
शशववर  

नागररकता ववतरण  - - - 
स्वास्थ्र् सेवा प्रदान - - - 
ितदाता पररचर् पत्र - - - 
अपाङ्ग पररचर्पत्र मसफाररस  - - - 
कृवर् सम्बन्िी परािशि  - - - 
पश ुसम्बन्िी परािशि  - - - 

13 बिार अनगुिन अनगुिन 1 पटक    5 पटक  
कावािह   - - 34 

14 ववपद् राहात ववतरण  दैवी प्रकोपबाट पीमडत राहत ववतरण  - - - 
राहत प्रदान  - - - 

15 रािश्व संकलन  राहदानी  41500 345000 170000 
हातहमतर्ार  - 1500 - 
संघ संस्िा दताि नववकरण 9100 5500 4500 
प्रशासमनक दण्ड िररवाना  15000 8000 50000 
िरौट  सदरस््हा 221670         -    - 
िरौट   285000 176320 - 

16 कार्ािलर्को खचि 
वववरण  

पुिँीगत तफि   - - 39550 
चाल ुतफि   - 925882 2141366 

17 िन्द प्रभाववतका लामग 
राहत ववतरण  

राहत प्राप्त गने संख्र्ा  - - - 
ववतररत राहत रकि  - - - 

18 लागू और्ि सम्बन्िी  पिाउ संख्र्ा  - - - 
पिाउ पररिाण  - - - 
िदु्दा चलाईएको संख्र्ा  - - - 
िदु्दा फछौट संख्र्ा  - - - 

19 शाशन्त सरुक्षा  आपरामिक घट्ना  17 12 10 
अमभरू्ि पिाउ  - - - 
िदु्दा चलाइएको संख्र्ा  17 21 10 
अपहरणका घट्ना          -            -             -    
हत्र्ाका घट्ना          -            -             -    
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20 तस्कर  मनर्न्त्रण  पररचामलत गस्ती  370 370 370 
पिाउ परेको संख्र्ा  13 - - 
पिाउ परेको सािान  - - - 
भएको कारवाह   - - - 

21 सडक दघुिटना  संख्र्ा  - - - 
ितृ्रू् संख्र्ा  - - - 
घाईते संख्र्ा  - - - 

22 मसिा व्र्वस्िापन  सीिा अमतििणका घट्ना  - - - 
गस्ती पेरोमलङ  - - - 
सिन्वर् बैठक  - - - 

23 वेरुि ुसम्पर क्षण  रु. अंकिा  - - - 
24 गनुासो सनुवुाई  गनुासो दताि  7 6 - 

फछौट संख्र्ा  7 6 - 
25 अ.द.ुअ.आ. सम्बन्िी 

कारवाह   
प्राप्त पत्र संख्र्ा  2 2 - 
िवाफ पठाईएको संख्र्ा  - 1 - 
कार्ािलर्िा प्राप्त उिरु   - - - 
गररएको कारवाह  - - - 

26 शिल्ला शस्ित सरुक्षा समिमतको बैठक  - 2 1 
27 शिल्ला शस्ित कार्ािलर् प्रिखुको वैठक  1 1 1 
28 सचुना िाग सम्बशन्ि मनवेदन प्राप्त(सूचना िाग) संख्र्ा 1 - - 

सूचना ददईएको संख्र्ा 1 - - 
29 क्वारेन्टाईन कोरेन्टाईनिा िप - - - 

कोरेनटाईनबाट छुटेका - - - 
क्वारेन्टाइनिा बाँकी - - - 

PCR Report  positive 9 16 2 
negative 76 87 24 
Descharge 12 24 12 

३० Abtigene Report Reactive 4 6 2 
Non-reactve 66 127 44 
िम्िा  70 133 47 

३१ 

 

Antigent  positive 4 6 2 
  negative 66 127 44 

३२ राविर् पररचर् पत्र दताि 963 1661 353 
33   िम्िा  575369  1456345      2413169  
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15. एवककृत घमु्ती शशववर कार्ििििः 
 र्स शिल्ला प्रशासन कार्ािलर्, डोट ले 2078 बैशार् देखी असार सम्िएवककृत घमु्ती शशववर कार्ििि सञ्चालन 
नगरेको ।  

16. शाशन्त सरुक्षा व्र्वस्िापनिः 
 शिल्ला प्रशासन कार्ािलर्, डोट ले शिल्लाको सिग्र शाशन्त सरुक्षा व्र्वस्िापन र शिल्ला भ्रिणिा आउनहुनु ेअमत उि 
पदस्ि पदामिकार हरूको आगिनलाई सिेत िध्रे्निर गदै शिल्ला सरुक्षा समिमतको मनर्मित तिा आकशस्िक बैठक राख्दै 
आएको छ । शिल्लामभत्र शाशन्त सरुक्षा र व्र्वस्िालाई प्रभावकार  बनाउने, संवेदनशशल अवस्िािा एकीकृत सरुक्षा संर्न्त्र 
पररचालन गर  शस्िमतलाई सािान्र् बनाउने तिा एकीकृत सरुक्षा संर्न्त्र पररचालनिा आपसी सिन्वर् र सहकार्िका लामग 
प्रविर्ागत सरल करण गने उद्देश्र्ले शिल्ला सरुक्षा समिमतको बैठकबाट शिल्लाको Crime Map सवहतको एवककृत रणनीमतक 
सरुक्षा र्ोिना तर्ार गर  कार्ािन्वर्निा ल्र्ाएको छ । 

17. शिल्ला प्रशासन कार्ािलर्, डोट बाट भएका मसििनशील कार्िहरूिः 
 र्स शिल्ला प्रशासन कार्ािलर्ले  सेवाग्राह हरूको सवुविा र वहतलाई ध्र्ानिा राखी सिर् सिर्िा केह  नर्ाँ तिा 
मसििनात्िक कार्िहरू गदै आएको छ, िसिध्रे् केवह मनम्न छन:् 

1. सेवाग्राह  हरूको लामग वपउन ेपानीको व्र्वस्िा, 
2. वि वाईफाईको व्र्वस्िा, 
3. प्रमतक्षा हल तिा गोलघरको व्र्वस्िा, 
4. प्रत्रे्क फाँटहरूिा कोठा नं., फाँटको नाि र सम्बशन्ित अमिकार को नाि र दिािको व्र्वस्िा, 
5. कार्ािलर्को छुटै्ट वेवसाइट, फेसबकु पेि तिा ट्वीटर ह्याण्डलिाफि त सिर्सिर्िा कार्ािलर्का गमतववमिहरू 

सावििमनक गने गररएको, 
6. अपांगिैत्री तिा पहुचँर्ोग्र् कार्ािलर्, 
7. गनुासो सनेु्न अमिकार  तिा सूचना अमिकार  तोकी फ्लेक्सिाफि त सावििमनक, 
8. एनालग तिा मडशिटल नागररक वडापत्र, 
9. इ-हाशिर को व्र्वस्िा, 
10. लैंमगक तिा अपांगिैत्री शौचालर् 

11. स्तनपान कक्षको सरुुवात  

18. कार्ािलर् प्रिखु र सूचना अमिकार को नाि, पद र सम्पकि  नं.: 
 

 
ि.सं. शिम्िेवार  नाि पद सम्पकि  नं. 

1. कार्ािलर् प्रिखु शंकर बहादरु मबष्ट प्रिखु शिल्ला अमिकार  9858437777 

२. गनुासो सनेु्न अमिकार   वकरण िोशी सहार्क प्रिखु शिल्ला 
अमिकार  

9858436666 

2. सूचना अमिकार  वकरण िोशी स.प्रिखु शिल्ला अमिकार  9864323737 

9858436666 
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19. अमडर्ो नोवटस बोडि, वेवसाइट र पेििः 
 र्स कार्ािलर्को आफ्नै अमडर्ो नोवटस बोडि छैन । कार्ािलर्बाट सम्पाददत हनु े कािहरू र िहत्वपूणि सूचनाहरू 
कार्ािलर्को वेवसाइट www.daodoti.moha.gov.np बाट प्राप्त गनि सवकन्छ । 

शिल्ला प्रशासन कार्ािलर्, डोट ले  सञ्चालनिा ल्र्ाएको फेसबकु पेि र ट्वीटर ह्याण्डल । 

Facebook: (https://www.facebook.com/DotiDAO) 

Twitter: (https://twitter.com/DotiPrashasan or @DotiPrashasan)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ird.gov.np/
https://www.facebook.com/DotiDAO
https://twitter.com/DotiPrashasan
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20. ऐन, मनर्ि, ववमनर्ि वा मनदेशशकाहरूको सूचीिः 
ऐनहरूिः मनर्िावल हरूिः 
 स्िानीर् प्रशासन ऐन, 2028  

 सावििमनक सरुक्षा ऐन, 2046  सावििमनक सरुक्षा मनर्िावल , 2058 

 आवश्र्क सेवा सञ्चालन ऐन, 2014  सरकार  िदु्दासम्बन्िी मनर्िावल , 2055 

 नेपाल नागररकता ऐन, 2063  नेपाल नागररकता मनर्िावल , 2063 

 राहदानी ऐन, 2024  राहदानी मनर्िावल , 2059 
 प्रहर  ऐन, 2012  प्रहर  मनर्िावल , 2049 
 सशस्त्र प्रहर  ऐन, 2058  सशस्त्र प्रहर  मनर्िावल , 2060 
 संस्िा दताि ऐन, 2034  संस्िा दताि मनर्िावल , 2034 
 ववपद् िोशखि न्रू्मनकरण तिा ब्र्वस्िापन ऐन 2074  
 लागू और्ि (मनर्न्त्रण) ऐन, 2033  
 हातहमतर्ार तिा खरखिाना ऐन, 2018  हातहमतर्ार तिा खरखिाना मनर्िावल , 2028 
 बालबामलका सम्बन्िी ऐन, 2075  बालबामलका सम्बन्िी मनर्िावल , 2051 
 संशक्षप्त कार्िववमि ऐन, 2028  
 कारागार ऐन, 2019  कारागार मनर्िावल , 2020 
 सावििमनक खररद ऐन, 2063  सावििमनक खररद मनर्िावल , 2064 
 घरेल ुवहंसा (कसूर र सिार्) ऐन, 2066  घरेल ुवहंसा (कसूर र सिार्) मनर्िावल , 2067 
 ववष्फोटक पदािि ऐन, 2018  
 िलुकुी देवानी (संवहता) ऐन, 2074  
 िलुकुी देवानी कार्िववमि (संवहता) ऐन, 2074  िलुकुी देवानी कार्िववमि मनर्िावल , 2075 
 िलुकुी अपराि (संवहता) ऐन, 2074  
 िलुकुी फौिदार  कार्िववमि (संवहता) ऐन, 2074  िलुकुी फौिदार  कार्िववमि मनर्िावल , 2075 
 फौिदार  कसूर (सिार् मनिािरण र कार्ािन्वर्न) ऐन, 

2074 
 

मनदेशशका/कार्िववमि/आचारसंवहता/िापदण्ड/िागिदशिन हरूिः 
 नागररकता प्रिाणपत्र ववतरण कार्िववमि मनदेशशका, 2063 

 नागररकता प्रिाणपत्र ववतरण टोल को कार्ि सञ्चालन मनदेशशका, 2070 
 लागू और्ि प्रर्ोगकतािहरूका लामग उपचार तिा पनुिःस्िापना केन्ि सञ्चालन मनदेशशका, 2068 

 ववपद पूवि तर्ार  तिा प्रमतकार्ि र्ोिना तिुििा िागिदशिन, 2067 

 ववपद् पश्चातको शव व्र्वस्िापन सम्बन्िी िागिदशिन, 2068 

 प्रकोप पीमडत उिार र राहत सम्बन्िी िापदण्ड, 2064 

 गहृ िन्त्रालर् र अन्तगित कार्िरत कििचार हरूको आचारसंवहता, 2069 
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 प्रहर  आचारसंवहता, 2065 
 सदाचार संवहता, 2075 
 नागररकता प्रिाणपत्रको डाटा हेने िात्र पहुँच ददने सम्बन्िी कार्िववमि, 2075 

 UAV उडान सम्बन्िी कार्िववमि, 2072 
 मस.मस.ट .भी. िडान तिा सञ्चालन सम्बन्िी कार्िववमि, 2072 

 िददरा मबिी ववतरण मनर्िन मनदेशशका, 2065 
 ववपद् पीमडत पनुवािस सञ्चालन कार्िववमि, 2071 
 हातहमतर्ार खरखिाना एवं ववष्फोटक पदािि व्र्वस्िापन मनदेशशका, 2069 

 शीतलहर तिा शचसो प्रभाववत ववपन्नहरूको पवहचान तिा राहत प्रदान सम्बन्िी िापदण्ड, 2069 
 

21. आम्दानी खचि तिा आमििक कारोबार सम्बन्िी अद्यावमिक वववरणिः 
क) विनियोजि तर्फ को िावषफक 

ि.सं. व.उ.मस.नं./वववरण बिेट रु. मनकासा रु. खचि रु. बिेट बाकँी रु. 
1. 314920113(चाल)ु 18312598।- 13059095/10।

- 
13059095/10 5536902.90

।- 
2. 314920114(पूशिगत) 900000।- 893800/89।- 893800/89 6199/11।- 
3. 314010113(चाल)ु 3460000।- 2882211।- 2882211।- 577789।- 
4. 307050113(चाल)ु 55000।-    54800/ -    54800/ -      200।- 

िम्िा 23010998/- 16889906/99 16889906/99 6121091.01 
 

ख) ववववि क 2.6 र िरौट तफि  वावर्िक 
ि.स. वववरण अ.ल्र्ा प्रामप्त वफताि/खचि बाकँी िौज्दात 
१. ववववि क २०6 2839244/- 3465000/- 3531534/- 2772710//- 
2. िरौट        

552830.93 
318360/- 376531/93 194659/- 

       िम्िा     
3392074/93 

3783360/- 4208065/93 2967369/- 

22. कार्ािलर्ले बमगिकरण तिा संरक्षण गरेका सूचनाको नािावल  र त्र्स्तो सूचना संरक्षण गनि तोवकएको सिर्ाविी वववरणिः 
 सूचनाको हकसम्बन्िी ऐन, 2064 बिोशिि र्स मनकार्िा रहेका सूचनाको संवेदनशीलताका आिारिा सावििमनक 
गनि मिल्न ेर नमिल्ने सूचनाहरूलाई छुट्याई सावििमनक गनि मिल्न ेसूचनाहरूलाई िात्र सावििमनक गने गररएको छ । 

 र्स मनकार्ले आफू सिक्ष रहेका व्र्शिगत प्रकृमतका सूचनाहरू अनामिकृत प्रकाशन र प्रसारण नहनुे गर  संरक्षणको 
प्रत्र्ाभमूत गरेको छ । कुनै व्र्शिको िीवन वा सविसािारणको स्वास्थ्र् वा सरुक्षािा रहेको गशम्भर खतराको मनवारण गने 
सम्बन्ििा वा प्रचमलत कानून बिोशिि प्रकट गनुिपने ववर्र् भएिा वा भ्रष्टाचार मनर्न्त्रण गने सम्बन्ििा बाहेक र्स 
सावििमनक मनकार्िा रहेका व्र्शिगत सूचनाहरू गो्र् नै रहनेछन ्। 
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२3. कार्ािलर्िा सूचना िागसम्बन्िी परेका मनवेदन र सूचना ददईएको ववर्र्िः 
  

ि.सं. 
सूचना िाग 
गनेको नाि 

सूचना िाग गनेको 
ठेगाना 

िाग गरेको सूचना 
उपलब्ि गराईएको सूचना कैवफर्त 

१. 

दगुाि आचार्ि घाहाखेत वडा 
नं.७ िलिला 
गा.पा.पवित 

शिल्लािा सूचनाको हक कार्िन्वर्न 
सम्बन्ििा । 

शिल्लािा सूचनाको हक 
कार्िन्वर्न सम्बन्िी भए/ 
गरेका कार्िको वववरण 
उपलब्ि गराईएको । 

 

24.कार्ािलर्का सूचनाहरू अन्र्त्र प्रकाशन भएका वा हनु ेभए सोको वववरणिः 
 र्स शिल्ला प्रशासन कार्ािलर्, डोट  गहृ िन्त्रालर्को अमिनस्ि रहेको हुदँा उि िन्त्रालर्बाट सिेत र्स 
कार्ािलर्सम्बद्ध कमतपर् सूचनाहरू पाउन सवकन्छ । र्सका सािै कार्ािलर् सम्बद्ध सूचनाहरू र्स कार्ािलर्को वेवसाइट 
www.daodoti.moha.gov.np  िा पमन पाउन सवकन्छ । सिर् सिर्िा र्स कार्ािलर्का सूचनाहरू कार्ािलर्को आमिकार क 
फेसबकु पेि 'शिल्ला प्रशासन कार्ािलर्, डोट ' (@DotiDAO)तिा आमिकार क ट्वीटर ह्याण्डल 'शिल्ला प्रशासन कार्ािलर् 
डोट ' (@DotiPrashasan) बाट पमन सावििमनक गने गररएको छ । 
25. सूचनाको हकसम्बन्िी िहत्वपूणि िानकार हरूिः 

1. संसारिा सूचनाको हकसम्बन्िी कानून िार  गने पवहलो िलुकु स्वीडेन हो । सो िलुकुिा सन ्१७६६ िा सूचनाको 
हकसम्बन्िी कानून िार  भएको हो । नेपालिा सन ् 2007 (मब.सं. 2064) िा सूचनाको हकसम्बन्िी कानून 
िार  भर्ो ।  

2. सन ्1948 िा िार  ववश्वव्र्ापी िानव अमिकार घोर्णापत्रको िारा १९ िा प्रत्रे्क व्र्शिलाई सूचना िाग्ने, पाउन े
र प्रवाह गने हकको व्र्वस्िा गररएको छ । तर, नेपालको संवविानिा नेपाल  नागररकलाई सूचना िाग्ने र पाउन े
हकको व्र्वस्िा गररएको छ । 

3. क्र्ानडािा रहेको सेन्टर फर ल एण्ड डेिोिेसी नािक गैरसरकार  संस्िाले ववश्वका १११ ओटा सूचनाको 
हकसम्बन्िी कानूनलाई िूल्र्ांकन गर  ववश्व वररर्ताको सूची सावििमनक गरेको छ । िसअनसुार नेपालले कुल 
150 पूणािङ्किा १०४ अंक प्राप्त गर  २७ औ ँस्िान ओगटेको छ । ववश्वकै उत्कृष्ट सूचनाको हकसम्बन्िी कानून 
िार  गने िलुकुिा िेशक्सको परेको छ । 

4. नेपालको सूचनाको हकसम्बन्िी कानून बिोशिि सूचना ददन अटेर  गने पदामिकार लाई रु. पच्चीस हिारसम्ि 
िररवाना हनु्छ । 

5. 'इन्टरनेशनल राइट टू नो डे' बलु्गेररर्ाको राििानी सोवफर्ाबाट सन ्2002 को से्टेम्बर 28 बाट आरम्भ भएको 
हो । सन ्2016 देशख र्स ददवसको नाि 'इन्टरनेशनल डे फर रू्मनभसिल एक्सेस टू इन्फरिेशन' िा रुपान्तररत 
भएको छ । 

http://www.ird.gov.np/
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6. नेपालिा सूचनाको हकसम्बन्िी कानून 2064 श्रावण 5 िा व्र्वस्िावपका संसदबाट प्रिाणीकरण भएकोिा 2064 
भाि 3 देशख लाग ुभएको हो । िसअनसुार प्रत्रे्क बर्ि भाि ३ गतेलाई राविर् सूचना ददवसको रुपिा िनाइन्छ । 

7. सूचनाको हकसम्बन्िी ऐन, 2064 को दफा ११ बिोशिि सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्धिन र प्रचलनको लामग 
एक स्वतन्त्र राविर् सूचना आर्ोग रहने कानूनी व्र्वस्िाअनसुार 2065 बैशाख २२ गते आर्ोगको स्िापना भएको 
हो । 

8. सूचनाको हकसम्बन्िी ऐन, 2064 बिोशिि सावििमनक मनकार्को पररभार्ामभत्र पने सरकार  कार्ािलर्, रािनीमतक 
दल, गैरसरकार  संस्िा, मनिी के्षत्र र कानूनिारा स्िावपत सावििमनक मनकार्हरूले आफ्नो मनकार्को 3/3 िवहनाको 
वववरण सावििमनक गनुिपछि । ती मनकार्हरूले सूचना अमिकार  तोक्नपुछि । सािै कशम्तिा २० बर्िसम्िका 
सूचनाहरू अद्यावमिक गर  राख्नपुदिछ । 

28. शिल्लािा विर्ाशशल संघ/संस्िाहरुवववरण: 
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-- समाप्त -- 

सम्पकि िः 
कार्ािलर्को नाििः शिल्ला प्रशासन कार्ािलर्, डोट  । 
ठेगानािः   ददपार्ल मसलगढ  न.पा.-6, मसलगढ  डोट  । 

फोन नं.:  094-420133 

094-420151 

094-420108 

फ्र्ाक्स नं.:  094-411211 

ई-िेलिः   daodoti@moha.gov.np 

वेव पेि   Web-Site :www.daodoti.moha.gov.np 

mailto:daodoti@moha.gov.np

